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 چکیده

های ساختمانی درصدد یافتن ابزارهایی برای که شرکتباعث شده است سطح پایین بازدهی، حاشیه سود کم و مشکل در سطح کیفیت 
تواند این ابزارها را درراستای بهبود می (ICT)بهبود مدیریت اطالعات، تعامالت و ارتباطات خود برآیند. فناوری اطالعات و ارتباطات 

بالقوه برای غلبه بر مشکالت  روشی نوین است که به عنوان یک ابزار (VDC)مستمر فرایندها، فراهم نماید. روش طراحی و ساخت مجازی 
ای موردنیاز در سازی اطالعات چندرشتهی راهکارهای اثربخش برای یکپارچهارائه VDCهدف  شود.موجود در صنعت ساخت مطرح می

ی را گذاری باید بازدهریزی و ساخت است. محققین معتقدند که سرمایهتمامی مراحل چرخه حیات پروژه از جمله مراحل طراحی، برنامه
صورت با اینهای عملیاتی را کاهش دهد و سود را افزایش دهد، درغیرافزایش دهد، کیفیت کاالها و خدمات تولیدی را افزایش دهد، هزینه

سازی یادهکارگیری و پهایی که با بهتعریف پیشرفت فناورانه سازگاری ندارد و نباید گسترش یابد. در همین راستا الزم است منافع و چالش
ری کارگیهای بهشود، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، از طریق بررسی ادبیات، منافع و چالشچنین روشی در یک پروژه ایجاد می

اند. سپس از طریق روش بندی شدههای دانش مدیریت پروژه طبقهها شناسایی و استخراج شده و براساس حوزهدر پروژه VDCروش 
طراحی  کارگیری روشترین تأثیرات مثبت و منفی بهگردیده و مهمبندی شده، بررسی و اولویتهای شناساییچالشتحقیق کمی، منافع و 

ترین اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم، مشخص شدههای دانش مدیریت پروژهها با توجه به حوزهو ساخت مجازی در پروژه
ترین تأثیر را بر ، بیشVDCسازی باشند و پیادهی یکپارچگی مربوط میها به حوزهدر پروژه VDCش کارگیری روهای بهمنافع و چالش
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Low levels of efficiency, low profit margins and problem in quality make 

construction companies discover methods to improve their information, 

interaction and communication management. Information and 

Communication Technology (ICT) provides these tools to improve project 

processes. Virtual design and construction (VDC) is a modern method 

introduced as a potential tool to overcome problems arises in the 

construction industry. VDC aims to provide effective solutions for 

integrating multidisciplinary data required for all phases of the project life 

cycle, including design, planning and construction. The researchers believe 

that investment should increase productivity, enhance the quality of 

products and services, reduce operating costs and increase profits, 

otherwise does not comply with the definition of technological progress and 

should not be expanded. In this regard, it is necessary that the benefits and 

challenges of the adoption and implementation of such an approach in a 

project, be investigated. In this study, through a literature review, the 

benefits and challenges of applying VDC in projects are identified and 

classified based on Project Management Knowledge Areas. Then through 

quantitative research methods, benefits and challenges identified, are 

evaluated and prioritized and the most significant positive and negative 

effects of the application of virtual design and construction in projects are 

detected with respect to project management knowledge areas. The results 

of this study illustrate that the most important benefits and challenges of 

using the VDC method are related to the field of integration and 

implementation of VDC pose the greatest impact on this area of project 

management knowledge. Thus, the aforementioned area, integration, 

should be considered as a top priority. 
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  مقدمه -1

معماری، مهندسی  در صنعت آن کارگیریبه باشد کههای نوین طراحی و ساخت میاز روش (VDC) 1طراحی و ساخت مجازی روش

ی ساخت، ی یک پروژه، نیازمند ارتباط بین طراحی، مدیریتِ پروژهباسرعت در حال افزایش است. توسعه در سطح جهانی (AEC) 2و ساخت

 گرددمی نظمی ایجادو بیتر زمان طوالنیی بیشتر، اکثر این ارتباطات، با هزینه که متاسفانه امروزه باشدمدیریت مالی و مدیریت محصول می

لحاظ اقتصادی و عملکردی، در طول ی مجازی و یکپارچه، امکان ارزیابی پروژه را بهسازی شدههای شبیهبااستفاده از مدل VDC. روش [1]

 نماید.تمامی مراحل چرخه حیات پروژه ایجاد می

ای بهبود مدیریت اطالعات، تعامالت و ارتباطات خود هستند. فناوری های ساختمانی درحال یافتن ابزارهایی برامروزه شرکت

شامل ابزارهای مبتنی بر  ICT. امروزه [2]تواند این ابزارها را درراستای بهبود مستمر فرایندها، فراهم نماید می (ICT) 3اطالعات و ارتباطات

به عنوان یک ابزار بالقوه برای غلبه بر  (VDC)ت مجازی کند. روش طراحی و ساخکامپیوتری است که صنعت ساخت را هم حمایت می

ای موردنیاز سازی اطالعات چندرشتهی راهکارهای اثربخش برای یکپارچهارائه VDCهدف  شود.مشکالت موجود در صنعت ساخت مطرح می

هایی از جمله ، منفعتVDCکارگیری به با باشد.ریزی و ساخت میبرای تمامی فازهای چرخه حیات پروژه از جمله فازهای طراحی، برنامه

ریزی، بازبینی و فرایندهای ارتباطی در طول چرخه حیات طراحی و ساخت برای گیری، برنامهیکپارچگی و هماهنگی در پروژه و تصمیم

باشد. هدف پروژه میسازی یک فناوری جدید، افزایش بازدهی و کارآمدی در سراسر چرخه حیات گردد. هدف از پیادهها ایجاد میشرکت

 . [3]باشد تر با کیفیت باالتر میتر، ارزانوکار امروزی، ساخت سریعکسب

یافته با رشد در کشورهای توسعه (AEC)در صنعت معماری، مهندسی و ساخت  VDCسازی کارگیری و پیادههای اخیر بهدر سال

خشد. بوری و سوددهی را بهبود میشود بهرهاست که تصور میبدیل گشتهروزافزونی مواجه شده است و به استراتژی مهمی در صنعت ساخت ت

های روش طراحی و ساخت مجازی در دنیا، هنوز این متدولوژی برای صنعت ساخت کشور ایران ناآشنا های زیاد و قابلیتبا وجود پیشرفت

ه سمت استفادآرامی درحال حرکت بهها بهیر برخی شرکتمدیران پروژه بر رویکردهای سنتی تکیه دارند. در طی سالیان اخ همچناناست و 

 گذاریهای ساخت برای سرمایهگیرند. چرا که شرکتها بهره میهای اندک آنهای نوین هستند که البته از برخی قابلیتاز این متدولوژی

وش ندارند و مدیران پروژه همچنان از منافع ها آشنایی کافی با این رجهت که آنسازی این روش مردد هستند، بدینجهت پذیرش و پیاده

 اطالع هستند. سازی آن بیپیاده

باتوجه به موارد ذکر شده، در این تحقیق تالش خواهد شد که با توجه به نوین بودن موضوع مورد بررسی، ابتدا روش طراحی و 

وار براساس صورت فهرستشده از ادبیات موجود بههای شناساییصورت مختصر معرفی گردد و در ادامه منافع و چالشساخت مجازی به

بندی شوند. سپس با استفاده از ابزارهای روش تحقیق کمی و با استفاده از ابزار گیرند، طبقهای که در آن قرار میی دانش مدیریت پروژهحوزه

 بندیشد و در نهایت براساس میزان اهمیت اولویتها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تأیید یا رد خواهند نامه، این منافع و چالشپرسش

 خواهند گردید.

 مروری بر ادبیات پژوهش-2
  روش طراحی و ساخت مجازی(VDC) 

در دانشگاه استنفورد امریکا  (CIFE) 4توسط مرکز مهندسی یکپارچه تسهیالت 2001مفهوم طراحی و ساخت مجازی در سال 

اخت را در صنعت س بازدهیتوانند سطح ارچه و مبتنی بر مدل تمرکز نمود و مشکالتی که میی رویکردی یکپمعرفی گردید و برروی توسعه

                                                           
1 Virtual Design and Construction (VDC) 
2 Architecture, Engineering, Construction (AEC) 
3 Information and Communication Technology (ICT) 
4 Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) 
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است که را به عنوان یکی از مشکالت اصلی شناسایی کرده 5تکهفرایند طراحی و ساخت تکه CIFEتحت تأثیر قرار دهند، مدنظر قرار داد. 

 .[1]طول بیانجامند شده به ها بیشتر از زمان درنظرگرفتهشود پروژهباعث می

CIFE ،VDC ی طراحی و ساخت که شامل ای در پروژههای کارکردی چندرشتهاستفاده از مدل"است: گونه تعریف کردهرا این

 .[1]  "باشدوکار میبرداری، برای حمایت از اهداف کسببهره-ساخت-محصول )مانند تسهیالت(، فرایندهای کاری و سازمانِ تیِم طراحی

باشد. امروزه اکثر ی ساخت، مدیریت مالی و مدیریت محصول مییک پروژه، نیازمند ارتباط بین طراحی، مدیریتِ پروژه یتوسعه

ها با یکدیگر ایجاد ها و سازمانهدف از کارکردن سیستم  .[4]گردد ایجاد می "نظمیتر و بیی بیشتر، زمان طوالنیهزینه"این ارتباطات، با 

سازی محصول، سازمان و کند مدلوکار و کار فنی در مهندسی همزمان ایجاد شده است که تالش میمحرکان کسبقابلیت همکاری بین 

 دقت تحلیل نماید. فرایند را یکپارچه ساخته و به

استفاده آن در امریکا از  AECهای بزرگ از شرکت %80، بیش از 2009باسرعت در حال افزایش است. در سال  VDCکارگیری به

 2012در سال  %71به  2007در سال  %28است و از آرورده دست، کاربردی رؤیایی را در طول سالیان گذشته بهVDC. همچنین [5]اند ودهنم

 .[6]است رسیده

های مبتنی بر کامپیوتری از پروژه هستند ها، مدلمدلتعریف شده است. این  VDCهای مختلفی برای در طول سالیان گذشته، مدل

های هباشند. اسناد مبتنی بر کاغذِ جداجدا به یکپارچگی رشتپذیر بوده و مبتنی بر کاغذ و یا اسناد نمیشده و تعاملپذیر، تصویرسازیعطافکه ان

ده روزشها و یا روزها برای ایجاد تغییر، پرینت و مرور اسناد بهکند و حتی ایجاد تغییرات کوچک، مستلزم صرف ساعتمختلف کمک نمی

منظور تسهیل ابزارها شود و بهنامیده می POPو یا مدل  6فرایند-سازمان-ای را ایجاد کرده که مدل محصولمدل پروژه CIFE. [4] باشدمی

، تعریف اجزای مفهومی POPهدِف مدل . [4] وجود آمده استتوانند مدیریت گردند بههایی که میبرای مدیر پروژه درراستای مدیریت جنبه

کنند تا مطمئن گردند مشخصات محصول، سازمان و فرایند، متناسب و نامتناقض شوند و به ذینفعان کمک میشتراک گذاشته میاست که به ا

ا هکند که کدامیک از ذینفعان، هریک از اجزای فیزیکی را طراحی کرده و خواهد ساخت. مدل فرایند، فعالیتهستند. مدل سازمان مشخص می

ها را دنبال کنند و ملزومات کار را توانند فعالیتها متناسب شده و میی آندهد، درنتیجه همهفعان تخصیص میها را به ذینو مایلستون

 .[4]دهد را ارائه می 7دادنیهای اجزای اقالم تحویلها و سیستمبرآورده نمایند. مدل محصول، مؤلفه

نباید به عنوان یک مفهوم استاتیک و ساکن درنظر گرفته شود، بلکه به های فناورانه مرتبط است و قویاً به توسعه VDCهای توانایی

 VDCشود. سه مرحله در مدل بلوغ ی بهتر درنظر گرفتهمسئلههای حلسازی ابزارها و متدهای جدید و ایجاد راهای برای یکپارچهعنوان وسیله

هایی دهند، مدل سازمانبعدی که طراحی محصول را ارائه میهای سهمدل"های پروژه است که تیم 8تصویرسازیی اول شود. مرحلهتعریف می

ی بردارشود، ساخت و بهرهبرداری و فرایندی که توسط شرکای تجاری برای انجام طراحی دنبال میدهند، ساخت و بهرهکه طراحی را انجام می

ی بعدی، کنند. مرحلهرا ایجاد می "استرایند دنبال شدهبینی شده و در فها پیشهای کارکرد که از طریق مدلو مدیریت براساس سنجه

های سازیکنند که داده را درمیان مدلها، متدهای اتوماتیک مبتنی بر کامپیوتر را استفاده میپروژه"است. در این مرحله  9سازییکپارچه

ها از پروژه"ای که است، مرحله 10اتوماسیونرین مرحله . آخ"نمایدافزارها را تحلیل مینماید و قابیلت اطمینان به نرممختلف، تبادل می

های پروژه معموالً برای بهبود طراحی به تغییر قابل توجهی کنند. سازمانهای طراحی روتین استفاده میهای اتوماتیک برای انجام فعالیتروش

تری برای طراحی روتین صرف تحلیل کنند و زمان و تالش کمدر فرایندهای خود نیاز دارند تا بتوانند طراحی با ارزش زیاد را انجام دهند، 

 .[7]باشد سازی میاست، و درحال انتقال به یکپارچه تصویرسازیی ساخت، عمدتًا بر در حوزه VDC. امروزه تمرکز در [4] "نمایند

                                                           
5 fragmented 
6 Product, Organization, Process 
7 deliverables 
8 Visualization 
9 Integration 
10 Automation 
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 کارگیری منافع بهVDC 

ای از دانش مدیریت براساس حوزهو بندی شده خالصه جمعصورت به VDCکارگیری براساس مرور ادبیات صورت گرفته، منافع به

 است. قید گردیده 1جدول اند.  این موارد در بندی شدهگیرند دستهپروژه که در آن قرار می

 VDC کارگیریمنافع به:  1جدول 

حوزه دانش 

 مدیریت پروژه
 محقق VDCمنافع به کارگیری  ردیف

سال 

 تحقیق

 یکپارچگی

 2012 [4] کونز و فیشر پذیریافزایش تعامل 1

2 
سازی محصول، های کارکردی چندرشته ای و یکپارچهاستفاده از مدل

 برداریبهره-ساخت-طراحیفرایندهای کاری و سازمانِ تیم 

 2012 [4] کونز و فیشر

 2006 [1] خنزود، فیشر و همکاران

 2012 [4] کونز و فیشر ها برای مدیریت پروژهای از روشایجاد چارچوبی یکپارچه و مجموعه 3

 2011 [8] ازهر رپذیوکار به صورت فرایندی تعاملسازی ساختارهای کسبیکپارچه 4

 2011 [8] ازهر سازی کارآمدی در طول تمامی فازهای چرخه حیات پروژهبهینه  5

6 
حاوی اطالعات مفید قابل استفاده توسط همگان در سراسر چرخه 

 حیات پروژه
 2011 [9] ایستمن، تیکولز و همکاران

 2009 [7] لی، لو و همکاران پیوستگی فرایندهای ساخت منقطع 7

8 
-و عدم انجام اشتباهات مشابه در پروژهمدیریت اطالعات/دانش کارا 

 های مختلف
 2009 [7] لی، لو و همکاران

 2006 [1] خنزود، فیشر و همکاران بهبود در بازدهی 9

 هزینه

 2012 [10] سن هاکاهش هزینه 10

 2011 [8] ازهر هاکاهش هدررفت 11

 2011 [11] الهدو و زترمن حداکثرسازی ارزش پروژه به صورت یک کل 12

 هاتسهیل تخمین هزینه 13
 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 

 2009 [7] لی، لو و همکاران های مدیریتیکاهش هزینه 14

 2004 [13] چچر، کونز و همکاران های مطالعات طراحیکاهش هزینه 15

 زمان

 2014 [14] تیکسیرا گیری با استفاده از رفتارهای تعاملیکاهش فرایند تصمیم 16

 2014 [14] تیکسیرا کاهش زمان بین درخواست اطالعات و دریافت موارد درخواستی 17

 2014 [14] تیکسیرا های وابستهروزرسانی تغییرات در تمامی مدلافزایش سرعت به 18

 2014 [14] تیکسیرا ها در فرایند طرح و ساختکاریکاهش دوباره 19

 تر و کاهش زمان پروژههای کوتاهبندیایجاد زمان 20
 2012 [10] سن

 2004 [13] چچر، کونز و همکاران

 2012  کمیدن هاکاهش زمان برآورد هزینه 21

 2009 [15] رینلندر، ارولراج و همکاران سازگاری سریع تیم با تغییرات 22

 ارتباطات

 2012 [10] سن بهبود بخشیدن ارتباطات 23

 ارتباطات و تعامالت میان ذینفعانتسهیل  24
 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 

 2009 [7] لی، لو و همکاران تر مشکالتهای پیچیده و حل آسانکاهش بوروکراسی 25

 کیفیت
 افزایش کیفیت طراحی و ساخت 26

 2012 [10] سن

 2004 [13] چچر، کونز و همکاران

 2012 کمیدن شدهساخت ارائه افزایش کیفیت مستندات 27

 ذینفعان

28 
افزایش احساس مالکیت در ذینفعان و درنتیجه افزایش تأثیرگذاری در 

 گیریفرایند تصمیم
 2014 [14] تیکسیرا

29 
ها در های طراحی و درک مدلشرکت ذینفعان به صورت کارا در مدل

 حین تکامل توسط ذینفعان
 2012 [4] کونز و فیشر
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حوزه دانش 

 مدیریت پروژه
 محقق VDCمنافع به کارگیری  ردیف

سال 

 تحقیق

 2012 [4] کونز و فیشر وکارقابلیت همکاری میان محرکان کسبایجاد  30

31 
حمایت از ذینفعان برای شناسایی اجزایی از فرایند طراحی که به 

 بیشترین هزینه، تالش و یا زمان نیاز دارند
 2012 [4] کونز و فیشر

 2012 [4] کونز و فیشر دسترسی تمامی ذینفعان پروژه به دیتابیس یکپارچه پروژه 32

33 
ها و تعامل سریع بین سازی دادهایجاد چارچوب مشترک برای یکپارچه

 ذینفعان
 2012 [4] کونز و فیشر

34 
ها و سطوح مختلفی از ای از شرکتمورد استفاده برای طیف گسترده

 توانایی و تجربه

 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 

 های جمعیگیریکمک به تصمیم 35
 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 

 2009 [15] رینلندر، ارولراج و همکاران افزایش کارآمدی هر شریک 36

 2012 [10] سن افزایش امنیت کارکنان 37 منابع انسانی

 تسهیل مدیریت منابع 38 تدارکات
 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 

 39 ریسک
ژه های پروبینی سریع عملکرد فعالیتپیشسازی سناریوها و شبیه

 توسط تیم پروژه
 2009 [15] رینلندر، ارولراج و همکاران

 محدوده

 2012 [4] کونز و فیشر پذیریافزایش انعطاف 40

 های اجراتوسعه قابلیت ساخت و استراتژی 41
 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 

 کارگیری های بهچالشVDC 

-قطعیتباشد، همچنان عدمدارای منافع بسیار می VDCکارگیری که بهاشاره شده است، باوجود این پیش از این نیزگونه که همان

ای از دانش ها براساس حوزههمراه دارد. این چالشهایی را بهسازی آن چالشکارگیری و پیادهنماید و بههایی را نیز در صنعت ساخت ایجاد می

 اند.بندی شدهجمع 2جدول  گیرند، درکه در آن قرار میمدیریت پروژه 

 VDC کارگیریبه هایچالش :2جدول 

حوزه دانش 

 مدیریت پروژه
 محقق VDCچالش های به کارگیری  ردیف

سال 

 تحقیق

 یکپارچگی

1 
-کاشترانیاز به قراردادهای تعاملی چندتایی در راستای کمک به به

 گذاری اطالعات
 2012 [4] کونز و فیشر

 2012 [4] کونز و فیشر توجه در فرایندهای سازمانِ پروژهنیاز به تغییر قابل 2

 2009 [7] لی، لو و همکاران یک پروژه به پروژه دیگرافزاری از کمبود سازگاری نرم 3

 هزینه

 2012 [4] کونز و فیشر افزاریبر بودن ابزارهای نرمهزینه 4

 2011 [7] لی، لو و همکاران را بپردازد VDCایجاد جدال بر سر این که چه کسی باید هزینه  5

 2010 [7] لی، لو و همکاران ایجاد هزینه آموزش و یادگیری 6

 7 ذینفعان
-یسازنیاز به توافق همه ذینفعان با استانداردهای تبادل میان مدل

 های مختلف
 2012 [4] کونز و فیشر

 8 زمان
ها در سطح مطلوبی کاهش سرعت طراحی و نیاز به ایجاد تمام مدل

 از جزئیات و دقت
 2009 [7] لی، لو و همکاران

 2012 [7] لی، لو و همکاران فرایندهای نوآورانهایجاد ریسک تغییر و داشتن  9 ریسک

 نیاز به سطح باالیی از تخصص 10 منابع انسانی
 ماهالینگام، کاشیاپ و همکاران

[12] 
2010 
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 روش تحقیق-3

 نظر از پژوهش این باشد،می هاپروژه در مجازی ساخت و طراحی روش به کارگیری هایچالش و منافع هدف پژوهش حاضر بررسی

های این تحقیق در جامعه مورد مطالعه و جوامع مشابه با آن مورد رود یافتهو انتظار می گیردقرار می کاربردی هایپژوهش یدر زمره هدف

ها پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق درصدد استفاده قرار گیرد. همچنین، تحقیق حاضر برحسب نحوه گردآوری داده

پروژه می باشد  مدیریت دانش یحوزه تفکیک به ها،پروژه در( VDC) مجازی ساخت و طراحی روش کارگیریبه هایچالش و شناسایی منافع

 ها و منافع را در موفقیت پروژه مشخص سازد.تا اهمیت هریک از این چالش

و نیز  (VDC)جازی طراحی و ساخت م  شاغلین در صنعت ساخت در سطح استان تهران که با روشپژوهش را  نیا یجامعه آمار

دهند. با کنند، تشکیل میها استفاده میهای سازمان خود از آنالمقدور در پروژهآشنایی داشته و حتی (BIM)سازی اطالعات ساختمان مدل

 استفاده هاآن از خود هایپروژه نیز در و داشته آشنایی BIMو  VDC هایتوجه به محدود بودن افراد شاغل در صنعت ساخت که با روش

ها توزیع نامه به دو روش بین آننفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش 50گیری هدفمند و دردسترس تعداد اند، به روش نمونهکرده

نجام رونیک اصورت اینترنتی و از طریق پست الکتنظر و روش دوم بهی حضوری به افراد صاحبصورت کاغذی و مراجعهگردید که روش اول به

 بازگردانده شدند. پرسشنامه 32شده، گردید. از این تعداد توزیع

ای و بررسی باشد. ازطریق مطالعات کتابخانهای و روش میدانی میدر پژوهش حاضر روش گردآوری اطالعات مطالعات کتابخانه

امه نی آماری هدف، از پرسشها با نظر جامعهن منافع و چالشها شناسایی شدند و برای بررسی آماری و تأیید ایادبیات موضوع، منافع و چالش

 استفاده شده است.

ی استفاده شده در آن شامل سه بخش بوده و بخش دوم آن، نامهبوده است که پرسش 11این پژوهش بخشی از پژوهش بزرگتری

کارگیری روش طراحی و های بهگویه از چالش 10ها و گویه از منفعت  30االشاره شامل باشد. بخش فوقپاسخگوی هدف پژوهش حاضر می

بندی حوزه ی دانش مدیریت پروژه تقسیم 10باشد که به تفکیک ها که از ادبیات تحقیق شناسایی شده است، میساخت مجازی در پروژه

 اند. شده

خروجی آزمون  3جدول ه است. استفاده شد SPSSافزار در این تحقیق برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ به کمک نرم

 .دهدرا نشان می SPSSآلفای کرونباخ در نرم افزار 

 

 هانامه: ضرایب پایایی پرسش3جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد نمونه تعداد سوال پرسشنامه

 VDC 30 32 848/0کارگیری روش منافع به

 VDC 10 32 739/0کارگیری روش های بهچالش

 

وسط های تهیه شده تنامهنامه نیز از روایی محتوایی استفاده گردید. طبق این روش پرسشدر این تحقیق برای بررسی روایی پرسش

این حوزه مورد بررسی قرارگرفت که در نتیجه و پس از اعمال اصالحات پیشنهادی، پرسشنامه نهایی تدوین برخی از اساتید و متخصصان 

 گردید.

                                                           
سیم. )دیده11   صادی به(. 1395ور، ن سی تأثیر اقت ساخت مجازی )برر شگاه هنر  نامهپایان ها.( در پروژهVDCکارگیری روش طراحی و  ساخت. دان شته مدیریت پروژه و  شد ر سی ار شنا کار

 تهران.
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-از آزمون کولموگروف 21SPSS افزارهای آماری استنباطی به کمک نرمهای به دست آمده از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

های برای تأیید و یا رد منافع و چالش 13آزمون تی تک نمونه ایاستفاده شده است. از ها به منظور تعیین چگونگی توزیع داده 12اسمیرنوف

برای بررسی  14فریدمن همچنین از آزمون شود.اند، استفاده میکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی که از ادبیات تحقیق شناسایی شدهبه

تفاده ای اسطراحی و ساخت مجازی تأییدشده از طریق آزمون تی تک نمونه کارگیری روشها و منافع بهیکسانی یا عدم یکسانی اهمیت چالش

 خواهد شد.

 رد مجازی ساخت و طراحی روش کارگیریبه هایچالش و منافع تبیین جهت در که متغیرهایی"عبارتند از  تحقیق این متغیرهای

یکپارچگی، زمان، هزینه، ارتباطات، ی دانش مدیریت پروژه )گانهدههای حوزه شده در هریک از های مشخصکه شامل شاخص شدند شناسایی هاپروژه

ده در شییشناسا هایو چالش منافع"همچنین فرضیه تحقیق عبارت است از . "باشندانسانی، تدارکات، ریسک و محدوده( می کیفیت، ذینفعان، منابع

انسانی، تدارکات، ریسک و  ن، هزینه، ارتباطات، کیفیت، ذینفعان، منابعیکپارچگی، زمای دانش مدیریت پروژه )شامل گانههای دهحوزههریک از 

 ."دارند ریپروژه تاث زیآمتیبر اتمام موفق  محدوده(

 هاتجزیه و تحلیل داده-4
 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف 

نتایج این آزمون را برای تمامی  4 جدولاسمیرنوف استفاده شده است. -ها از آزمون کلموگروفبه منظور مشخص شدن توزیع داده

 دهد.متغیرهای تحقیق نشان می

 اسمیرنوف -کلموگروفنتایج آزمون  :4 جدول

 Zآماره  مولفه ها 
سطح 

 معناداری
 نتیجه  آزمون

کارگیری روش منافع به

VDC  در حوزه دانش

 مدیریت پروژه

 ها نرمال استداده 088/0 250/1 یکپارچگی

 ها نرمال استداده 145/0 176/1 زمان

 ها نرمال استداده 195/0 038/1 هزینه

 ها نرمال استداده 067/0 288/1 ارتباطات

 نرمال است هاداده 061/0 296/1 کیفیت

 ها نرمال استداده 142/0 151/1 ذینفعان

 ها نرمال استداده 152/0 135/1 منابع انسانی

 ها نرمال استداده 08/0 268/1 تدارکات

 ها نرمال استداده 299/0 974/0 ریسک

 ها نرمال استداده 051/0 355/1 محدوده

کارگیری چالش های به

در حوزه  VDCروش 

 دانش مدیریت پروژه

 ها نرمال استداده 398/0 896/0 یکپارچگی

 ها نرمال استداده 067/0 303/1 زمان

 ها نرمال استداده 086/0 255/1 هزینه

 ها نرمال استداده 069/0 295/1 ذینفعان

 ها نرمال استداده 305/0 985/0 منابع انسانی

 نرمال استها داده 148/0 166/1 ریسک

 

های تمامی متغیرهای تحقیق )منافع و دهد که توزیع دادهاسمیرنوف )نرمالیتی( نشان می -نتایج حاصل از آزمون کلموگروف

 گردد.های پارامتریک استفاده میباشد. بنابراین برای آزمون متغیرها و به منظور تحلیل استنباطی از آزمونها( نرمال میچالش

                                                           
12 Kolmogorov-Smirnov Test 
13 One Sample T Test 
14 Friedman Test 
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  یو ساخت مجاز یروش طراح یرکارگیبه ای برای بررسی منافعنمونهآزمون تی تک 

نتیجه  5 جدولاند. در بندی شدههای دانش مدیریت پروژه تقسیمکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی براساس حوزهمنافع به

 ی مربوطه مشخص شده است. ی دانش مدیریت پروژهبررسی آماری هر منفعت براساس حوزه

 یو ساخت مجاز یروش طراح یرکارگیبه ای برای بررسی منافعنتایج آزمون تی تک نمونه :5 جدول

 متغیر

 3مقدار آزمون=

 نتیجه
 tآماره 

درجه 

 آزادی
 میانگین

Sig. (2-

tailed)  95فاصله اطمینان% 

سطح 

 معناداری
 حد باال حد پایین

 تأیید 9250/1 3875/1 000/0 656/4 31 571/12 اروکپذیری ساختارهای کسبیکپارچگی و تعامل

سازی کارآمدی در طول تمامی فازهای بهینه

 چرخه حیات پروژه
 تأیید 8446/1 4054/1 000/0 625/4 31 092/15

وجود اطالعات مفید قابل استفاده در سراسر 

 چرخه حیات پروژه
 تأیید 8505/1 3370/1 000/0 593/4 31 661/12

 تأیید 7823/1 0302/1 000/0 406/4 31 628/7 پیوستگی بین فرایندهای ساخت منقطع و جداجدا 

 تأیید 6129/1 1371/1 000/0 375/4 31 787/11 بهبود در میزان بازدهی 

یکپارچگی محصول، فرایندهای کاری و سازمان 

 بهره برداری-ساخت-تیم طراحی
 تأیید 5946/1 1554/1 000/0 375/4 31 771/12

 تأیید 3363/1 7887/0 000/0 062/4 31 915/7 کارایی مدیریت اطالعات/دانش

 تأیید 4389/1 8111/0 000/0 125/4 31 309/7 های مختلفعدم وجود اشتباهات مشابه در پروژه

 تأیید 5803/1 2244/1 000/0 402/4 31 070/16 یکپارچگی

 تأیید 8336/1 3539/1 000/0 593/4 31 552/13 های کوتاه و تأثیر بر زمان پروژهبندیایجاد زمان

گیری با استفاده از کاهش مدت فرایند تصمیم

 رفتارهای تعاملی
 تأیید 3654/1 7596/0 000/0 062/4 31 155/7

( و RFIکاهش زمان بین درخواست اطالعات )

 دریافت موارد درخواستی
 تأیید 8959/0 3541/0 000/0 625/3 31 706/4

روزرسانی تغییرات در تمامی افزایش سرعت به

 های وابستهمدل
 تأیید 4285/1 7590/0 000/0 093/4 31 664/6

 تأیید 260/1 9275/0 000/0 093/4 31 416/13 زمان

 تأیید 5606/1 1269/1 000/0 343/4 31 636/12 هاکاریدوباره عدم انجام

 تأیید 5090/1 9910/0 000/0 250/4 31 843/9 هاکاهش کلی هزینه

 تأیید 6299/1 1201/1 000/0 375/4 31 00/11 درنظر گرفتن ارزش پروژه به صورت یک کل

 تأیید 0537/1 4463/0 000/0 750/3 31 036/5 ها و دقت برآوردبهبود تخمین هزینه

 تأیید 3467/1 0126/1 000/0 179/4 31 404/14 هزینه

 تأیید 4749/1 8376/0 000/0 156/4 31 400/7 تسهیل ارتباطات و تعامالت میان ذینفعان

تر های پیچیده و حل آسانکاهش بوروکراسی

 مشکالت
 تأیید 6558/0 0317/0 000/0 343/3 31 247/2

 تأیید 0008/1 4992/0 000/0 750/3 31 099/6 ارتباطات

 تأیید 3512/1 7738/0 000/0 062/4 31 506/7 افزایش کیفیت طراحی و ساخت

 تأیید 5742/1 9883/0 000/0 281/4 31 920/8 شدهافزایش کیفیت مستندات ساخت ارائه

 تأیید 4293/1 9144/0 000/0 171/4 31 284/9 کیفیت

تکامل توسط  های طراحی در حیندرک بهتر مدل

 ذینفعان
 تأیید 4253/1 8247/0 000/0 125/4 31 642/7

 رد 3172/0 -3172/0 000/1 00/3 31 000/0 افزایش احساس مالکیت در ذینفعان

 رد 4394/0 -3144/0 737/0 062/3 31 338/0 افزایش میزان کارآمدی هر شریک



 سازه ایرانانجمن مهندسی                                                                                             صاحب امتیاز                                                                                                                  

 

 148 152تا  139، صفحه 1397، سال 3ویژه شماره ، 5مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی  نشریه

 

 متغیر

 3مقدار آزمون=

 نتیجه
 tآماره 

درجه 

 آزادی
 میانگین

Sig. (2-

tailed)  95فاصله اطمینان% 

سطح 

 معناداری
 حد باال حد پایین

 ها وای از شرکتمورد استفاده برای طیف گسترده

 مختلفی از توانایی و تجربهسطوح 
 تأیید 5802/1 9198/0 000/0 250/4 31 721/7

 تأیید 4615/1 8510/0 000/0 156/4 31 726/7 های جمعیگیریکمک به تصمیم

 تأیید 9036/0 5339/0 000/0 718/3 31 930/7 ذینفعان

 رد 4109/0 -1609/0 379/0 125/3 31 892/0 افزایش امنیت کارکنان

 رد 4109/0 -1609/0 379/0 125/3 31 892/0 انسانیمنابع 

 تأیید 5711/0 2086/0 000/0 422/3 31 985/3 تسهیل مدیریت منابع

 تأیید 5711/0 2086/0 000/0 422/3 31 985/3 تدارکات

-بینی عملکرد فعالیتسازی سناریوها و پیششبیه

 های پروژه توسط تیم پروژه
 تأیید 5105/0 1988/0 000/0 352/3 31 544/3

 تأیید 5105/0 1988/0 000/0 352/3 31 544/3 ریسک

 تأیید 6606/0 2144/0 000/0 437/3 31 999/3 پذیریافزایش انعطاف

 تأیید 3919/1 7331/0 000/0 062/4 31 579/6 های اجراتوسعه قابلیت ساخت و استراتژی

 تأیید 9789/0 5211/0 000/0 750/3 31 681/6 محدوده

 

 کارگیری روش طراحی و ساخت مجازیبندی منافع بهای فریدمن برای اولویتآزمون تحلیل واریانس رتبه 

نافع مبندی آن دسته از شود. در این بخش به منظور اولویتبندی( متغیرها استفاده میبندی )رتبهاز آزمون فریدمن برای اولویت

 SPSSافزار تایید گردیده است، از آزمون فریدمن استفاده گردید. خروجی حاصل از نرمنمونه ای که در آزمون تی تک VDCروش  یریکارگهب

 باشد.می 7 جدولو  6جدول شرح برای این آزمون به

 

 VDC کارگیری روشبندی منافع بهاولویت آزمون یهاآماره :6جدول 

 32 تعداد نمونه

 606/210 آماره کای دو

 26 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

باشد، لذا فرض می 05/0تر از سطح خطای آلفای دهد که سطح معناداری بدست آمده برابر صفر بوده و کمجدول فوق نشان می

رد شده و فرض مقابل مبنی بر است،  "آمیز پروژهدر اتمام موفقیت  VDCروش  یریکارگهمنافع باهمیت یکسان  "صفر این آزمون که 

 شود.پذیرفته می "آمیز پروژهدر اتمام موفقیت  VDCروش  یریکارگهمنافع بمتفاوت بودن اهمیت "
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 VDC در اولویت بندی منافع به کارگیری روش ها رتبه نیانگیم :7 جدول

اولویت 

 منفعت
 منافع میانگین رتبه منفعت

 حوزه دانش مدیریت پروژه

 یکپارچگی وکارپذیری ساختارهای کسبیکپارچگی و تعامل 58/19 1

 یکپارچگی سازی کارآمدی در طول تمامی فازهای چرخه حیات پروژهبهینه 78/18 2

 زمان بندی های کوتاه و تأثیر بر زمان پروژهایجاد زمان 55/18 3

 یکپارچگی وجود اطالعات مفید قابل استفاده در سراسر چرخه حیات پروژه 39/18 4

 یکپارچگی پیوستگی بین فرایندهای ساخت منقطع و جداجدا  66/17 5

 هزینه درنظر گرفتن ارزش پروژه به صورت یک کل 38/16 6

 یکپارچگی بهبود در میزان بازدهی 20/16 7

 یکپارچگی بهره برداری-ساخت-یکپارچگی محصول، فرایندهای کاری و سازمان تیم طراحی 16/16 8

 زمان هاکاریعدم انجام دوباره 95/15 9

 ذینفعان ها و سطوح مختلفی از توانایی و تجربهای از شرکتمورد استفاده برای طیف گسترده 62/15 10

 کیفیت شدهافزایش کیفیت مستندات ساخت ارائه 39/15 11

 هزینه هاکاهش کلی هزینه 94/14 12

 ارتباطات تسهیل ارتباطات و تعامالت میان ذینفعان 58/14 13

 زمان های وابستهروزرسانی تغییرات در تمامی مدلافزایش سرعت به 20/14 14

 یکپارچگی های مختلفعدم وجود اشتباهات مشابه در پروژه 11/14 15

 ذینفعان های جمعیگیریکمک به تصمیم 08/14 16

 زمان گیری با استفاده از رفتارهای تعاملیکاهش مدت فرایند تصمیم 92/13 17

 محدوده های اجراتوسعه قابلیت ساخت و استراتژی 88/13 18

 ذینفعان های طراحی در حین تکامل توسط ذینفعاندرک بهتر مدل 86/13 19

 کیفیت افزایش کیفیت طراحی و ساخت 13 20

 یکپارچگی کارایی مدیریت اطالعات/دانش 89/12 21

 هزینه ها و دقت برآوردبهبود تخمین هزینه 47/10 22

 زمان ( و دریافت موارد درخواستیRFIکاهش زمان بین درخواست اطالعات ) 92/9 23

 ریسک های پروژه توسط تیم پروژهبینی عملکرد فعالیتسازی سناریوها و پیششبیه 84/7 24

 ارتباطات تر مشکالتهای پیچیده و حل آسانکاهش بوروکراسی 52/7 25

 محدوده پذیریافزایش انعطاف 50/7 26

 تدارکات تسهیل مدیریت منابع 62/6 27

 

دهد. آمیز پروژه تاثیر دارند را نشان میکه در اتمام موفقیت VDCکارگیری روش منفعت به 27ها و اولویت جدول فوق میانگین رتبه

در طول  یکارآمد یسازنهیبه"، 58/19با میانگین رتبه  "وکارکسب یساختارها یریپذو تعامل یکپارچگی"شود گونه که مشاهده میهمان

در  55/18با میانگین رتبه  "بر زمان پروژه ریکوتاه و تأث یهایبندزمان جادیا"و  78/18با میانگین رتبه  "پروژه اتیچرخه ح یفازها یتمام

 یریکارگهنافع بمهای اول تا سوم قرار دارند. همچنین در بین باالترین اهمیت را دارا بوده و در اولویت VDCروش  یریکارگهببین منافع 

 50/7با میانگین رتبه  "یریپذانعطاف شیافزا"، 52/7با میانگین رتبه  "تر مشکالتو حل آسان دهیچیپ یهایکاهش بوروکراس" VDCروش 

 قرار دارند. 27تا  25های ترین اهمیت را دارا بوده و در اولویتکم 62/6با میانگین رتبه  "منابع تیریمد لیتسه"و 

 

  یو ساخت مجاز یروش طراح یرکارگیبه هایای برای بررسی چالشتک نمونهآزمون تی 

 8 جدولاند. در بندی شدههای دانش مدیریت پروژه تقسیمکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی براساس حوزههای بهچالش

 ی مربوطه مشخص شده است. ی دانش مدیریت پروژهنتیجه بررسی آماری هر چالش براساس حوزه
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 یو ساخت مجاز یروش طراح یرکارگیبه های:  نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی چالش8 جدول

 متغیر

 3مقدار آزمون=

 نتیجه
 میانگین درجه آزادی tآماره 

Sig. (2-tailed)  95فاصله اطمینان% 

 حد باال حد پایین سطح معناداری

 تأیید 9486/0 0514/0 000/0 500/3 31 273/2 نیاز به قراردادهای تعاملی چندعاملی

 تأیید 4660/1 4715/0 000/0 968/3 31 973/3 نیاز به تغییر در فرایندهای سازمانِ پروژه

افزاری از یک پروژه به سازگاری نرم کمبود

 پروژه دیگر
 تأیید 2367/1 3258/0 001/0 781/3 31 498/3

 تأیید 1503/1 3497/0 001/0 750/3 31 821/3 یکپارچگی

ها در سطح مطلوبی از ایجاد تمام مدل

 جزئیات و دقت و کاهش سرعت طراحی
 تأیید 2113/1 6637/0 000/0 937/3 31 984/6

 تأیید 2113/1 6637/0 000/0 937/3 31 984/6 زمان

-افزاری و سختبر بودن ابزارهای نرمهزینه

 افزاری
 رد -4088/0 -2162/1 000/0 187/2 31 -104/4

 رد -4636/0 -3489/1 000/0 093/2 31 -176/4 ی آموزش و یادگیریایجاد هزینه

جدال بر سر این که چه کسی باید هزینه 

VDC را بپردازد 
 تأیید 1024/1 5227/0 000/0 537/3 31 984/4

 رد -2813/0 -6586/0 000/0 605/2 31 -748/2 هزینه

نیاز به توافق همه ذینفعان با استانداردهای 

 های مختلفسازیتبادل میان مدل
 رد 5045/0 -0670/0 129/0 218/3 31 561/1

 رد 5045/0 -0670/0 129/0 218/3 31 561/1 ذینفعان

 تأیید 3799/1 8701/0 000/0 125/4 31 00/9 به سطح باالیی از تخصصنیاز 

 تأیید 3799/1 8701/0 000/0 125/4 31 00/9 منابع انسانی

وجود فرایندهای نوآورانه و ایجاد ریسک 

 تغییر
 تأیید 8172/0 1828/0 003/0 500/3 31 215/3

 تأیید 8172/0 1828/0 003/0 500/3 31 215/3 ریسک

 

  کارگیری روش طراحی و ساخت مجازیهای بهای فریدمن برای اولویت بندی چالشتحلیل واریانس رتبهآزمون 

که در آزمون تی تک نمونه ای تایید گردیده  VDCروش  یریکارگهب هایبندی آن دسته از چالشدر این بخش به منظور اولویت

 باشد.می 10جدول و  9جدول شرح برای این آزمون به SPSSاست، از آزمون فریدمن استفاده گردید. خروجی حاصل از نرم افزار 

 

 VDC های به کارگیری روشبندی چالشاولویت آزمون یهاآماره :9جدول 

 32 تعداد نمونه

 008/48 آماره کای دو

 6 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

اهمیت یکسان  "باشد لذا فرض صفر این آزمون که می 05/0دهد که سطح معناداری بدست آمده برابر صفر بوده و کمتر از سطح خطای آلفای جدول فوق نشان می

 یریکارگهب هایمتفاوت بودن اهمیت چالش"است،  رد شده و فرض مقابل مبنی بر  "آمیز پروژهدر اتمام موفقیت  VDCروش  یریکارگهب هایچالش

 شود.پذیرفته می  "آمیز پروژهدر اتمام موفقیت  VDCروش 
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 VDC کارگیری روشهای بهبندی چالشدر اولویت هارتبه نیانگیم: 10جدول 

 اولویت چالش
میانگین رتبه 

 چالش
 عنوان چالش

 حوزه دانش مدیریت پروژه

 یکپارچگی نیاز به تغییر در فرایندهای سازمانِ پروژه 81/4 1

 منابع انسانی نیاز به سطح باالیی از تخصص 77/4 2

 زمان ها در سطح مطلوبی از جزئیات و دقت و کاهش سرعت طراحیایجاد تمام مدل 52/4 3

 یکپارچگی افزاری از یک پروژه به پروژه دیگرکمبود سازگاری نرم 42/4 4

 یکپارچگی نیاز به قراردادهای تعاملی چندعاملی 86/3 5

 ریسک وجود فرایندهای نوآورانه و ایجاد ریسک تغییر 66/3 6

 هزینه را بپردازد VDCجدال بر سر این که چه کسی باید هزینه  97/1 7

 

آمیز پروژه تأثیر دارند را نشان که در اتمام موفقیت VDCکارگیری روش ها و اولویت هفت چالش بهرتبهجدول فوق میانگین 

 "صاز تخص ییبه سطح باال ازین"، 81/4با میانگین رتبه  "سازمانِ پروژه یندهایدر فرا رییبه تغ ازین"شود گونه که مشاهده میدهد.  همانمی

در بین  52/4با میانگین رتبه  "یو دقت و کاهش سرعت طراح اتیاز جزئ یها در سطح مطلوبتمام مدل جادیا"و  77/4با میانگین رتبه 

 یریکارگهب هایهای اول تا سوم قرار دارند. همچنین در بین چالشباالترین اهمیت را دارا بوده و در اولویت VDCروش  یریکارگهبهای چالش

با میانگین رتبه  "رییتغ سکیر جادینوآورانه و ا یندهایوجود فرا"، 86/3با میانگین رتبه  "یدعاملچن یتعامل یبه قراردادها ازین" VDCروش 

های پنجم ترین اهمیت را دارا بوده و در اولویتکم 97/1با میانگین رتبه  "را بپردازد VDC نهیهز دیبا یکه چه کس نیجدال بر سر ا"و  66/3

 تا هفتم قرار دارند.

 گیرینتیجهبندی و جمع-5

باشد که می "هابندی آنها و اولویتکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی در پروژههای بهتبیین منافع و چالش"هدف تحقیق، 

ا با هها شناسایی شدند و برای بررسی آماری و تایید این منافع و چالشای و بررسی ادبیات موضوع، منافع و چالشازطریق مطالعات کتابخانه

شده، آوریهای جمعنامههای حاصل از پرسشنامه، استفاده شد. پس از تحلیل دادهی آماری هدف، از ابزار روش تحقیق کمی، پرسشجامعهنظر 

ارائه  ی مرتبط براساس اولویتی دانش مدیریت پروژهکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی با ذکر حوزهی بههای تأییدشدهمنافع و چالش

 ند.شد

ی مدیریت یکپارچگی حائز امتیازهای باالتری ها مشخص شد، منافع مرتبط با حوزهگونه که در بخش تجزیه و تحلیل دادههمان

 باشد. ی مدیریت زمان دارای امتیاز باالیی میی بعدی نیز حوزهاند. در مرتبهها شدهنسبت به دیگر حوزه

 باشد:زیر میسه منفعت اصلی روش طراحی و ساخت مجازی شامل موارد 

 وکار؛کسب ساختارهای پذیریتعامل و . یکپارچگی1

 پروژه؛ حیات چرخه فازهای تمامی طول در کارآمدی سازی. بهینه2

 پروژه. زمان بر کاهش تأثیر و کوتاه هایبندیزمان . ایجاد3

های ، باالترین اولویت در چالششوندی مدیریت یکپارچگی مربوط میبه حوزه VDCدارترین منافع روش گونه که اولویتهمان

در ایجاد یکپارچگی  VDCگر اهمیت روش باشد. این موضوع نشاننیز به این حوزه مرتبط می VDC کارگیری روش ایجادشده پس از به

 سازد.باشد که نیاز به مدیریت کارآمد در این زمینه را خاطرنشان میتر و نیز ایجاد چالش در این زمینه میبیش

 باشد:چالش اصلی روش طراحی و ساخت مجازی نیز شامل موارد زیر میسه 
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 پروژه؛ سازمانِ فرایندهای در تغییر به . نیاز1

 تخصص؛ از باالیی سطح به . نیاز2

 طراحی. سرعت کاهش و دقت و جزئیات از مطلوبی سطح در هامدل تمام . ایجاد3

که روش طراحی و ساخت مجازی بیشترین منفعت را دهند، با آننشان میها گونه که خروجیگیری کلی همانعنوان یک نتیجهبه

نماید. درنتیجه این موضوع ترین چالش را نیز در این حوزه ایجاد مینماید، از سوی دیگر بیشی مدیریت یکپارچگی پروژه ایجاد میدر حوزه

ی سازی آن نتیجهدهد که در هرحالتی پس از پیادهو نشان میباشد می VDCکارگیری ی بهگویای اهمیت توجه از تمامی جوانب به مقوله

 گردد.مثبت حاصل نمی

های ساخت شناسایی شده، کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی  در پروژههای بهدر این پژوهش تالش شد که منافع و چالش

به هگردد که باتوجرو پیشنهاد میبندی گردند. از اینبندی شوند و در نهایت اولویتی مرتبط تقسیمی دانش مدیریت پروژهبراساس حوزه

صورت یکجا در تحقیق های دانش مدیریت پروژه بهکارگیری روش طراحی و ساخت مجازی برای تمامی حوزههای بهبررسی منافع و چالش

ی دانش مدیریت پروژه گانههای دهتر و برای هریک از حوزهی آماری بزرگدر جامعه VDCکارگیری روش های بهحاضر، منافع و چالش

 صورت مجزا در تحقیقات آتی انجام گردد.به
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